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COMARCA DA CAPITAL-RJ. 
JUÍZO DE DIREITO DA QUINTA VARA CÍVEL REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA 
Avenida Luis Carlos Prestes, s/nº - 2º Andar – Barra da Tijuca/RJ. 
Telefone: 3385-8812 
E-mail: btj05vciv@tjrj.jus.br 
 

   
   EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E ON LINE, e, INTIMAÇÃO à CARLOS ALBERTO DE 
ANDRADE, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação de Execução (Processo nº 0014108-
04.2011.8.19.0209) proposta por ORLA RIO ASSOCIADOS LTDA., contra CARLOS ALBERTO DE 
ANDRADE, na forma abaixo: 
 
   A DRA. ADRIANA ANGELI DE ARAÚJO DE AZEVEDO MAIA, Juíza de Direito da Quinta Vara Cível 
Regional da Barra da Tijuca - Cidade do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital, virem ou 
dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente à CARLOS ALBERTO DE ANDRADE, que no 
dia 03.05.2018, às 12:00 horas, no escritório da Leiloeira Pública FABÍOLA PORTO PORTELLA, matrícula 
nº 127 da JUCERJA, situado na Avenida Nilo Peçanha, nº 12 – Grupo 810 – Castelo – Rio de Janeiro/RJ., e 
simultaneamente através do site de leilões on-line: www.portellaleiloes.com.br; serão apregoados e vendidos 
a quem mais der acima da avaliação, ou no dia 10.05.2018, no mesmo horário e local, presencial e através 
do site, pela melhor oferta, conforme prevê o Art. 891, § único do NCPC, os bens penhorados, descritos e 
avaliados às fls. 248 (em 02/06/2017), e encontrados na Avenida Prefeito Dulcídio Cardoso, nº 2500 – Bloco 
01 – Apto. 1506 – Barra Tijuca/RJ. - tendo sido o executado intimado da penhora no mesmo ato.- AUTO: 01 
Quadro da Última Ceia de Cristo, em alto relevo, medindo aproximadamente 1X0,60cm, avaliado em R$ 
900,00; 01 Estátua do Arcanjo Gabriel, medindo aproximadamente 60cm, avaliada em R$ 800,00; 01 
Luminária com pedestal e estátua da Deusa Vênus em estilo barroco, medindo aproximadamente 1,70cm, 
avaliado em R$ 1.200,00; 01 Quadro floral (com copos de leite) emoldurado, pintor: Binal, medindo 
aproximadamente 1,50X1,0, avaliado em R$ 600,00; 01 Quadro estilo art nouveau, medindo 
aproximadamente 2X1 autor desconhecido, avaliado em R$ 600,00. Perfazendo um total de R$ 4.100,00 
(quatro mil e cem reais), sendo atualizado na data de expedição do presente edital para R$ 4.220,44 (quatro 
mil, duzentos e vinte reais e quarenta e quatro centavos).- Ficam os executados intimados dos Leilões por 
intermédio deste edital, na pessoa de seus advogados constituídos nesses autos, na forma do Art. 889, 
Parágrafo Único, e seus incisos do NCPC.- Condições Gerais da Alienação: Os horários considerados neste 
edital são sempre os horários de Brasília/DF; Para participar do leilão oferecendo lanços pela internet, 
deverão previamente (no prazo de 24 horas antes do inicio do pregão) efetuar o seu cadastro pessoal no site 
do Leiloeiro (www.portellaleiloes.com.br) e também solicitar sua habilitação para participar do Leilão na 
modalidade online, sujeito à aprovação após comprovação dos dados cadastrais pela análise da 
documentação exigida na forma e no prazo previsto no Contrato de Participação em Pregão Eletrônico 
(disponível no site do Leiloeiro); Todos os lances efetuados por usuário certificado não são passíveis de 
arrependimento; A arrematação deverá ser à vista ou a prazo de até quinze dias mediante caução de 30% 
da arrematação, acrescida de 5% de comissão à Leiloeira e custas de Cartório de 1% até o limite máximo 
permitido; Caso o lanço vencedor seja do arrematante que ofertou pela internet, o preço da arrematação 
deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A. (obtida através do site 
www.bb.com.br), nos prazos previstos acima, bem como deverá ser depositada na conta corrente da Sra. 
Leiloeira a comissão do Leilão, à vista, no prazo de 24 horas do termino do Leilão, através de depósito 
bancário, DOC ou TED; A conta corrente da Sra. Leiloeira será informada ao arrematante através e-mail ou 
contato telefônico. Decorridos o prazo sem que o(s) arrematantes(s) tenha(m) realizado o(s) depósito(s), tal 
informação será encaminhada ao Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis.- Cientes 
os Srs. interessados que o não pagamento do preço no prazo acima estabelecido, o Juiz impor-lhe-á em 
favor do exequente a perda da caução, voltando o(s) bem(s) a novo Leilão, não sendo admitido participar o 
arrematante remisso.- Demais informações serão prestadas na ocasião do pregão suprindo, assim, qualquer 
omissão porventura existente neste Edital.- E para que chegue ao conhecimento dos interessados, passou-
se o presente Edital, aos vinte e três dias do mês de Março de 2018.- O presente Edital será publicado 
através do site de leilões on-line: www.portellaleiloes.com.br.- Eu, Luciana Suhett Fontella Monteiro, Chefe 
da Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as.) Adriana Angeli de Araújo de Azevedo Maia - Juíza de Direito. 


